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� A 2004/18/EK irányelv (HL L 134, 2004. április 30.) az A 2004/18/EK irányelv (HL L 134, 2004. április 30.) az A 2004/18/EK irányelv (HL L 134, 2004. április 30.) az A 2004/18/EK irányelv (HL L 134, 2004. április 30.) az 
építési beruházásra, az árubeszerzésre és a építési beruházásra, az árubeszerzésre és a építési beruházásra, az árubeszerzésre és a építési beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 
szerzıdések odaítélési eljárásainak összehangolásáról.szerzıdések odaítélési eljárásainak összehangolásáról.szerzıdések odaítélési eljárásainak összehangolásáról.szerzıdések odaítélési eljárásainak összehangolásáról.

� A 2004/17/EK irányelv (HL L 134, 2004. április 30.) a A 2004/17/EK irányelv (HL L 134, 2004. április 30.) a A 2004/17/EK irányelv (HL L 134, 2004. április 30.) a A 2004/17/EK irányelv (HL L 134, 2004. április 30.) a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban 
mőködı ajánlatkérık beszerzési eljárásainak mőködı ajánlatkérık beszerzési eljárásainak mőködı ajánlatkérık beszerzési eljárásainak mőködı ajánlatkérık beszerzési eljárásainak mőködı ajánlatkérık beszerzési eljárásainak mőködı ajánlatkérık beszerzési eljárásainak mőködı ajánlatkérık beszerzési eljárásainak mőködı ajánlatkérık beszerzési eljárásainak 
összehangolásáról. összehangolásáról. összehangolásáról. összehangolásáról. 

� A 2007/66/EK irányelv (2007. december 11.) a A 2007/66/EK irányelv (2007. december 11.) a A 2007/66/EK irányelv (2007. december 11.) a A 2007/66/EK irányelv (2007. december 11.) a 
89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a 
közbeszerzési szerzıdések odaítélésére vonatkozó közbeszerzési szerzıdések odaítélésére vonatkozó közbeszerzési szerzıdések odaítélésére vonatkozó közbeszerzési szerzıdések odaítélésére vonatkozó 
jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása 
tekintetében történı módosításáróltekintetében történı módosításáróltekintetében történı módosításáróltekintetében történı módosításáról



� Átláthatóság

� Elszámoltathatóság

Objektivitás� Objektivitás

� Megkülönböztetés-mentesség



� A verseny eljárásba beépített védelme

� Fogalmi eszköztár
◦ ÁllamiÁllamiÁllamiÁllami politikaipolitikaipolitikaipolitikai irányvonalirányvonalirányvonalirányvonal
◦ KözszolgáltatásokKözszolgáltatásokKözszolgáltatásokKözszolgáltatások◦ KözszolgáltatásokKözszolgáltatásokKözszolgáltatásokKözszolgáltatások



A közigazgatási jog kodifikációjaA közigazgatási jog kodifikációjaA közigazgatási jog kodifikációjaA közigazgatási jog kodifikációja

� A közszférára vonatkozó szabályok
� A közszolgáltató szektorra vonatkozó 

szabályokszabályok
� Jogorvoslat



� Az Európai Bíróság: a rule of reason elv

� A közbeszerzés jelentıs súlya
◦ 1 1 1 1 billióbillióbillióbillió euróeuróeuróeuró
◦ A GDP 20%A GDP 20%A GDP 20%A GDP 20%----aaaa◦ A GDP 20%A GDP 20%A GDP 20%A GDP 20%----aaaa



� A közbeszerzési szabályozás központosított 
értelmezése
◦ A 234. cikk szerinti elızetes döntéshozatali A 234. cikk szerinti elızetes döntéshozatali A 234. cikk szerinti elızetes döntéshozatali A 234. cikk szerinti elızetes döntéshozatali 

eljárásokeljárásokeljárásokeljárások



1. 1. 1. 1. ekvivalencia tesztekvivalencia tesztekvivalencia tesztekvivalencia teszt a nem vámjellegő a nem vámjellegő a nem vámjellegő a nem vámjellegő 
kereskedelmi akadályok kiküszöbölésére kereskedelmi akadályok kiküszöbölésére kereskedelmi akadályok kiküszöbölésére kereskedelmi akadályok kiküszöbölésére 

� mőszaki elıírásokmőszaki elıírásokmőszaki elıírásokmőszaki elıírások
� termékmeghatározástermékmeghatározástermékmeghatározástermékmeghatározás
� szabványosítás szabványosítás szabványosítás szabványosítás � szabványosítás szabványosítás szabványosítás szabványosítás 

2. korlátozó értelmezés 2. korlátozó értelmezés 2. korlátozó értelmezés 2. korlátozó értelmezés 
� kiválasztási eljárások kiválasztási eljárások kiválasztási eljárások kiválasztási eljárások 
� mennyiségi és minıségi alkalmassági mennyiségi és minıségi alkalmassági mennyiségi és minıségi alkalmassági mennyiségi és minıségi alkalmassági 

szempontok szempontok szempontok szempontok 
� odaítélési eljárások, különös tekintettel a odaítélési eljárások, különös tekintettel a odaítélési eljárások, különös tekintettel a odaítélési eljárások, különös tekintettel a 

tárgyalásos eljárásra tárgyalásos eljárásra tárgyalásos eljárásra tárgyalásos eljárásra 



� funkcionalitás funkcionalitás funkcionalitás funkcionalitás 
� függı viszonyfüggı viszonyfüggı viszonyfüggı viszony

az ajánlatkérık fogalmának meghatározása az ajánlatkérık fogalmának meghatározása az ajánlatkérık fogalmának meghatározása az ajánlatkérık fogalmának meghatározása 
céljábólcéljábólcéljábólcéljából

� dualizmus dualizmus dualizmus dualizmus 
� kommercializmuskommercializmuskommercializmuskommercializmus
� versenyképességversenyképességversenyképességversenyképesség

a közbeszerzési szabályok alkalmazhatóságának a közbeszerzési szabályok alkalmazhatóságának a közbeszerzési szabályok alkalmazhatóságának a közbeszerzési szabályok alkalmazhatóságának 
meghatározása céljábólmeghatározása céljábólmeghatározása céljábólmeghatározása céljából



� A társadalmi-gazdasági és a 
környezetvédelmi politikák 
összeegyeztethetısége

� szerzıdésszerő teljesítés



� Széles körő mérlegelési lehetıség biztosítása 
a tagállamok számára ahhoz, hogy megfelelı 
fórumokat alakíthassanak ki az ajánlatkérık 
döntései elleni keresetek, valamint a döntései elleni keresetek, valamint a 
kártérítési keresetek fogadására. 



� A megkülönböztetés-mentesség 
szempontjából, a közbeszerzési jogvitákkal 
kapcsolatos jogorvoslati eljárások és 
kártérítési keresetek nem különbözhetnek 
más, a nemzeti jog szerinti jogorvoslati más, a nemzeti jog szerinti jogorvoslati 
eljárásoktól és kártérítési keresetektıl. 



� Nemzeti szinten gyors vitarendezés

� A nemzeti bíróságok vagy törvényszékek
határozatainak érvényesíthetısége



� A közjogi szervek jogosultsága az ajánlattételreA közjogi szervek jogosultsága az ajánlattételreA közjogi szervek jogosultsága az ajánlattételreA közjogi szervek jogosultsága az ajánlattételre
� Közös és központosított közbeszerzésKözös és központosított közbeszerzésKözös és központosított közbeszerzésKözös és központosított közbeszerzés
� Az ajánlattevık hivatalos jegyzékeAz ajánlattevık hivatalos jegyzékeAz ajánlattevık hivatalos jegyzékeAz ajánlattevık hivatalos jegyzéke
� A versenypárbeszédA versenypárbeszédA versenypárbeszédA versenypárbeszéd� A versenypárbeszédA versenypárbeszédA versenypárbeszédA versenypárbeszéd
� KeretmegállapodásKeretmegállapodásKeretmegállapodásKeretmegállapodás
� Elektronikus közbeszerzésElektronikus közbeszerzésElektronikus közbeszerzésElektronikus közbeszerzés



� A lefedettség köre és mértéke
� Különleges vagy kizárólagos jogok 
� Kapcsolt vállalkozások

Versenypiacok � Versenypiacok 



� A szerzıdéskötés elıtti és a szerzıdéskötést A szerzıdéskötés elıtti és a szerzıdéskötést A szerzıdéskötés elıtti és a szerzıdéskötést A szerzıdéskötés elıtti és a szerzıdéskötést 
követı szakaszok világos elkülönítésekövetı szakaszok világos elkülönítésekövetı szakaszok világos elkülönítésekövetı szakaszok világos elkülönítése

� A közbeszerzési szerzıdések hatékony A közbeszerzési szerzıdések hatékony A közbeszerzési szerzıdések hatékony A közbeszerzési szerzıdések hatékony 
jogorvoslata és a hatékony közbeszerzés igénye jogorvoslata és a hatékony közbeszerzés igénye jogorvoslata és a hatékony közbeszerzés igénye jogorvoslata és a hatékony közbeszerzés igénye 
közötti egyensúlyközötti egyensúlyközötti egyensúlyközötti egyensúly
A szerzıdéskötési moratórium, beleértve a A szerzıdéskötési moratórium, beleértve a A szerzıdéskötési moratórium, beleértve a A szerzıdéskötési moratórium, beleértve a � A szerzıdéskötési moratórium, beleértve a A szerzıdéskötési moratórium, beleértve a A szerzıdéskötési moratórium, beleértve a A szerzıdéskötési moratórium, beleértve a 
közvetlen odaítéléseket isközvetlen odaítéléseket isközvetlen odaítéléseket isközvetlen odaítéléseket is

� Kommunikációs követelményekKommunikációs követelményekKommunikációs követelményekKommunikációs követelmények
� A korrektív mechanizmus iránya módosulA korrektív mechanizmus iránya módosulA korrektív mechanizmus iránya módosulA korrektív mechanizmus iránya módosul
� A tanúsítás és a békéltetés eltörlése A tanúsítás és a békéltetés eltörlése A tanúsítás és a békéltetés eltörlése A tanúsítás és a békéltetés eltörlése 
� A folyamatos ellenırzéssel kapcsolatos A folyamatos ellenırzéssel kapcsolatos A folyamatos ellenırzéssel kapcsolatos A folyamatos ellenırzéssel kapcsolatos 

követelményekkövetelményekkövetelményekkövetelmények
� EGT EGT EGT EGT ---- lefedettséglefedettséglefedettséglefedettség



EgyszerősítésEgyszerősítésEgyszerősítésEgyszerősítés
� A klasszikus és a közszolgáltató szektor A klasszikus és a közszolgáltató szektor A klasszikus és a közszolgáltató szektor A klasszikus és a közszolgáltató szektor 

beszerzéseinek dichotómiájabeszerzéseinek dichotómiájabeszerzéseinek dichotómiájabeszerzéseinek dichotómiája
� Jogbiztonság és jogos elvárásJogbiztonság és jogos elvárásJogbiztonság és jogos elvárásJogbiztonság és jogos elvárás
� JoghatékonyságJoghatékonyságJoghatékonyságJoghatékonyság
� A megfelelıség elveA megfelelıség elveA megfelelıség elveA megfelelıség elve

ModernizációModernizációModernizációModernizáció
� Elektronikus közbeszerzésElektronikus közbeszerzésElektronikus közbeszerzésElektronikus közbeszerzés
� KeretmegállapodásKeretmegállapodásKeretmegállapodásKeretmegállapodás

RugalmasságRugalmasságRugalmasságRugalmasság
� A közszolgáltató szektor elkülönítése a közbeszerzési A közszolgáltató szektor elkülönítése a közbeszerzési A közszolgáltató szektor elkülönítése a közbeszerzési A közszolgáltató szektor elkülönítése a közbeszerzési 

szabályoktólszabályoktólszabályoktólszabályoktól



� ÁtláthatóságÁtláthatóságÁtláthatóságÁtláthatóság
� A közbeszerzési szerzıdések A közbeszerzési szerzıdések A közbeszerzési szerzıdések A közbeszerzési szerzıdések 

külkereskedelemre való alkalmasságakülkereskedelemre való alkalmasságakülkereskedelemre való alkalmasságakülkereskedelemre való alkalmassága



� In-house megállapodások
� Az értékhatárokat el nem érı értékő 

közbeszerzési szerzıdések
� Non-priority szolgáltatások megrendelésére 

irányuló közbeszerzési szerzıdésekirányuló közbeszerzési szerzıdések
� Szolgáltatási koncessziók
� Versenypárbeszéd



Milyen feltételek teljesülése esetén nem alkalmazhatók a 
közbeszerzési szabályok?
C-107/98, Teckal

- az ajánlatkérı (CA) ugyanolyan természető ellenırzést 
gyakorol egy szervezet felett, mint a saját szervezeti egységei 
felett (ellenırzési feltétel)

- a szóban forgó szervezet a felette ellenırzést gyakorló 
hatósággal vagy hatóságokkal végzi tevékenysége lényeges 
részét (tevékenységi feltétel)

Az in-house kivétel a koncessziókra és a B. Melléklet szerinti 
szolgáltatásokra is vonatkozik

C-458/03, Parking Brixen
C-340/04, Carbotermo



C-349/97, Bizottság v. 
Spanyolország

C-107/98, Teckal

C-94/99, ARGE
C-26/03, Stadt Halle
C-84/03, Bizottság v. 

C-295/05, Asemfo
C-220/06, Asociación 
C-371/05, Mantua
C-324/07, Coditel
C-337/05, Bizottság v. 

C-84/03, Bizottság v. 
Spanyolország

C-231/03, Coname
C-458/03,Parking Brixen
C-29/04, Mödling
C-410/04, ANAV
C-340/04, Carbotermo

C-337/05, Bizottság v. 
Olaszország 

C-480/06, Bizottság v. 
Németország 

C-573/07, Sea
C-196/08, Acoset
C-17/09, Bizottság v. 

Németország



� Függı viszony és az ellenırzés ugyanolyan természete
◦ C-26/03 Stadt Halle and RPL Lochau [2005] EBHT I-1, 48. bekezdés
◦ C295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) v 

Transformación Agraria SA (Tragsa) and Administración del Estado, 
[2007] EBHT I-2999, 65. bekezdés

� Közszférán belüli együttmőködés→ nincs ugyanolyan természető 
ellenırzés, DE a kapcsolat valamely, a közösségi jog szerinti 
közfeladat vagy közszolgáltatás teljesítésére korlátozódik; nincs közfeladat vagy közszolgáltatás teljesítésére korlátozódik; nincs 
arra irányuló szándék, hogy megkerüljék a közbeszerzési 
szabályokat; nincs anyagi természető szerzıdéses viszony 
◦ C-480/06, Bizottság v  Németország, [2009] EBHT I-04747

� Helyhatóságok között megvalósuló együttmőködési társulás, 
amelynek tagjai ajánlatkérık és egy általuk közösen felügyelt 
szervezet 
◦ C-324/07, Coditel Brabant SA v Commune d’Uccle, Région de 

Bruxelles-Capitale, [2009] 1 CMLR 29.



� Több, mint "többségi befolyás" 
◦ társasági jogi fogalomként 
◦ olyan fogalomként, amely bizonyos szerveket 

ajánlatkérıként határoz meg
◦ a közszolgáltató irányelvben található fogalomként (1. cikk 

3. bekezdés, 13. cikk). 

� Ellenırzés →"potenciálisan képes döntı befolyást gyakorolni � Ellenırzés →"potenciálisan képes döntı befolyást gyakorolni 
mind a stratégiai célok, mind a lényeges döntések 
tekintetében".
◦ C-458/03 Parking Brixen [2005] EBHT I-8612 65. bekezdés

� Átfogó megközelítés, amely nem kizárólag a társasági jogi 
jellemzıkön alapul, hanem magában foglalja a vállalat 
szervezeti magatartását de facto befolyásoló jogszabályi 
mőködési kereteket is



Az ellenırzés:
� funkcionális de nem formális
� hasonló de nem azonos 
� kollektív vagy egyedi
� nem releváns, hogy közjogi vagy magánjogi jogviszonyon 

alapul

� A részvénytársaságok ugyanolyan természető ellenırzést 
feltételeznek feltételeznek 
◦ C-340/04 Carbotermo and Consorzio Alisei, 37. bekezdés, 

és a C-295/05 Asemfo ügy [2007] EBHT I-2999, 57. 
bekezdés
� Alá vannak vetve 
◦ az Igazgatóságnak 
◦ meghatalmazás / az ellenırzés közvetítı útján történı 

gyakorlásának
� C-340/04, Carbotermo SpA, Consorzio Alisei v Comune di 

Busto Arsizio, AGESP SpA, [2006] EBHT I 4137.



� A magántıke kizárja az ugyanolyan természető ellenırzést
◦ C-26/03 Stadt Halle and RPL Lochau [2005] EBHT I-1

� A magántıke közeljövıben megvalósuló részvételének lehetısége 
kizárja az ugyanolyan természető ellenırzést
◦ C-231/03 Coname [2005] EBHT I-7287 5. és 28. bekezdés

� A magántıke közeljövıben megvalósuló részvételének nyilvánvalóan � A magántıke közeljövıben megvalósuló részvételének nyilvánvalóan 
felismerhetı jele kizárja az ugyanolyan természető ellenırzést
◦ C-458/03 Parking Brixen [2005] EBHT I-8612 67. és 72. bekezdés
◦ C-410/04, Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori

(ANAV) v Comune di Bari, AMTAB Servizio SpA, 2006] EBHT, I-3303

� A vegyes tulajdonú (félig állami) szervezetek vagy vállalatok nem 
engednek ugyanolyan természető ellenırzésre következtetni (pso
facto ajánlatkérık)
◦ C-29/04 Bizottság v Austria (Modling) [2005] EBHT I-563, 48. 

bekezdés



� A Parking Brixen és ANAV → védekezı mechanizmus a Teckal
kivétellel való visszaélés megelızésére

Probléma
� A jogszabály, rendelet vagy választott politikai irányvonal 

eredményeként a közeli, vagy a távolabbi jövıben bekövetkezı 
privatizáció 

Megoldás
� A magántıke jelenlétét az odaítélés idején kell meghatározni
◦ C-573/07 Sea Srl. v. Comune di Ponte Nossa EBHT [2009] I-08127.

Kikötés
� A szerzıdés idıtartama → a magántıke olyan változást von maga 

után, amely érinti az alapvetı feltételeket



� Függı viszony = a tevékenység lényeges része
◦ Teckal

� A tevékenység lényeges része = területi korlátozás
◦ Sea◦ Sea
◦ Parking Brixen

� A tevékenység lényeges része = mennyiségi 
korlátozás
◦ A közszolgáltató szektorhoz való tartozás esetében a 

80%-os szabályt elvetették
◦ Carbotermo



� A funkcionalitás tágan és funkcionálisan értelmezi 
az ajánlatkérı fogalmát.

◦ C-44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria and 
Others, [1998] EBHT I-73, 20. és 21. bekezdés; 
◦ C-470/99 Universale-Bau and Others [2002] EBHT I-◦ C-470/99 Universale-Bau and Others [2002] EBHT I-

11617, 51-53. bekezdés; 
◦ C-214/00 Bizottság v Spanyolország [2003] EBHT I-

4667, 52. és 53. bekezdés;
◦ C-283/00 Bizottság v Spanyolország [2003] EBHT I-

11697, 69. bekezdés.



� magánjogi szervezetek magánjogi szervezetek magánjogi szervezetek magánjogi szervezetek 
◦ C-214/00 Bizottság v Spanyolország [2003] EBHT I-4667, 54., 55. és 60. bekezdés; és a C-283/00 

Bizottság v Spanyolország ügy [2003] EBHT I-11697, 75. bekezdés.

� magánjogi szervezetek az ipari és kereskedelmi fejlesztésértmagánjogi szervezetek az ipari és kereskedelmi fejlesztésértmagánjogi szervezetek az ipari és kereskedelmi fejlesztésértmagánjogi szervezetek az ipari és kereskedelmi fejlesztésért
◦ C-373/00 Adolf Truley [2003] EBHT-193, 66. bekezdés, és C-18/01 Korhonen and Others [2003] EBHT I-

5321, 48. és 59. bekezdés.

� a közérdekő igényekkel visszamenılegesena közérdekő igényekkel visszamenılegesena közérdekő igényekkel visszamenılegesena közérdekő igényekkel visszamenılegesen is is is is összhangban lévı szervezetekösszhangban lévı szervezetekösszhangban lévı szervezetekösszhangban lévı szervezetek
◦ C-470/99 Universale-Bau and Others [2002] EBHT I-11617, 51-53. bekezdés;

� vegyes tulajdonú, félig állami vállalatokvegyes tulajdonú, félig állami vállalatokvegyes tulajdonú, félig állami vállalatokvegyes tulajdonú, félig állami vállalatok
◦ C-26/03 Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH v Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und 

Energieverwertungsanlage TREA Leuna [2005] EBHT I-1.

� az állam által ellenırzött kereskedelmi vállalataz állam által ellenırzött kereskedelmi vállalataz állam által ellenırzött kereskedelmi vállalataz állam által ellenırzött kereskedelmi vállalat
◦ C-283/00, Bizottság v Spanyolország, [2003] EBHT I-11697. Ld. C-373/00 Adolf Truley [2003] EBHT-193, 

42. bekezdés, és C-18/01 Korhonen and Others [2003] EBHT I-5321, 51. és 52. bekezdés.

� törvényileg szabályozott betegbiztosítási pénztártörvényileg szabályozott betegbiztosítási pénztártörvényileg szabályozott betegbiztosítási pénztártörvényileg szabályozott betegbiztosítási pénztár
◦ C-300/07, Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, v AOK Rheinland/Hamburg,

2009. június 11-i ítélet



� a közösségi jog részét képezı, hatékony koncepció, amely önálló és 
egységes értelmezést kíván
◦ C-44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria and Others, [1998] EBHT I-73, 20. 

és 21. bekezdés; 
◦ C-470/99 Universale-Bau and Others [2002] EBHT I-11617, 51-53. bekezdés; 
◦ C-214/00 Bizottság v Spanyolország [2003] EBHT I-4667, 52. és 53. bekezdés;
◦ C-283/00 Bizottság v Spanyolország [2003] EBHT I-11697, 69. bekezdés.

� kettısség → az ajánlatkérık képessége, hogy piacorientált tevékenységet 
folytassanak anélkül, hogy elveszítenék ajánlatkérıi besorolásukat 

� kettısség → az ajánlatkérık képessége, hogy piacorientált tevékenységet 
folytassanak anélkül, hogy elveszítenék ajánlatkérıi besorolásukat 
◦ C-44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria and Others, [1998] EBHT I-73, 17-

35. bekezdés.

� kommercializmus → a nyereségesség és a kereskedelmi célú döntéshozatal 
alkalmazhatatlanná teszi a közbeszerzési irányelveket. 
◦ C-360/96 Gemeente Arnhem Gemeente Rheden v. BFI Holding BV, [1998] EBHT 

6821; C-44/96, Mannesmann Anlangenbau Austria AG et al. v. Strohal 
Rotationsdurck GesmbH [1998] EBHT I-73

◦ C-18/01 Korhonen and Others [2003] EBHT I-5321, 51. bekezdés. 



� a rugalmasság elve → a közbeszerzési irányelvek alkalmazását 
lehetetlenné tevı paraméterek 

� függı viszony
◦ az ellenırzés ugyanolyan természete 
◦ függı viszony a mőködés terén

� C-237/99, Bizottság v. Franciaország
� C-380/98, The Queen and H.M. Treasury, ex parte University of 

Cambridge
� C-380/98, The Queen and H.M. Treasury, ex parte University of 

Cambridge
� C-107/98, Teckal Slr v Comune di Viano

� versenyképesség
◦ a közjogi szerv fogalmát felhígító versenyelemek

� C-223/99 Agora Srl v Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano
� C-260/99 Excelsior Snc di Pedrotti runa & C v. Ente Autonomo Fiera

Internazionale di Milano
� C-18/01 Korhonen and Others [2003] EBHT I-5321, 51. bekezdés.



� az ajánlatkérı által adott pénzbeli 
ellenszolgáltatás 

� egy olyan építési beruházásért, áruért vagy 
szolgáltatásért cserébe, amely közvetlen 
gazdasági hasznot hoz az ajánlatkérınek
◦ C-536/07 Bizottság v Németország, (Köln Messe) 

2009. október 29-i ítélet.

� A közbeszerzési szerzıdések fogalma
◦ Anyagi vagy fizikai értelemben nem az ajánlatkérı 

számára történik a teljesítés
◦ Szükséges az ajánlatkérı azonnali gazdasági 

hasznához 
� C-451/08 Helmut Müller v Bundesanstalt für

Immobilienaufgaben, [2010] 3 C.M.L.R. 18.



� anyagi érdek 
◦ Közvetlen vagy halasztott fizetés 
◦ Kötelezettségvállalás újrabérlésre 
◦ Eszközcsere-ügyletek 
◦ Kizárólagos jog adása harmadik felek kifizetéseinek beszedésére
◦ Haszonbérleti és al-haszonbérleti megállapodások 
◦ Képesség a közbeszerzési szerzıdés tárgyának meghatározására
◦ Az építési beruházás típusainak meghatározását célzó intézkedések
◦ Meghatározó befolyás gyakorlása egy projekt megtervezésére vagy az építési beruházás 

kivitelezésére
� C-536/07 Bizottság v Németország, (Köln Messe) 2009. október 29-i ítélet.

� Azonnali gazdasági haszonnal nem járó várostervezési feltételek
� C-536/07 Bizottság v Németország, (Köln Messe) 2009. október 29-i ítélet.

� A planning gain szerzıdések közbeszerzési szerzıdések
◦ C-399/98 Ordine degli Architetti and Others [2001] EBHT I-5409.

� Az ügynökségi vagy képviseleti kapcsolatok közbeszerzési szerzıdések
◦ C-264/03, Bizottság v. Franciaország [2005] E.B.H.T. I-8831.

� A közbeszerzési szerzıdések meghatározzák az ajánlatkérınek 
◦ közvetlenül tulajdonítható 
◦ gazdasági haszon
◦ vagy kockázat kimutatható elemeit

� C-220/05, Jean Auroux and Others v Commune de Roanne, EBHT [2007], p. I-385.



Eszközök vagy föld eladása nem minısül 
közbeszerzési szerzıdésnek
◦ C-451/08 Helmut Müller v Bundesanstalt für

Immobilienaufgaben, [2010] 3 C.M.L.R. 18.

Kikötés
az adott eszközhöz vagy földhöz közvetlenül 

kapcsolódó, a közeljövıben megvalósuló 
közbeszerzési szerzıdés 



� Az értékhatárokat el nem érı értékő közbeszerzési szerzıdések nem tartoznak a 
közbeszerzési irányelvek hatálya alá, de összhangban kell lenniük a Szerzıdés alapvetı 
szabályaival.
◦ Átláthatóság
◦ Megkülönböztetés-mentesség

� C-324/98 Telaustria and Telefonadress [2000] EBHT I-10745, 60. és 61. bekezdés.
� C-59/00 Vestergaard [2001] EBHT I-9505.
� C-6/05 Medipac-Kazantzidis AE v Venizelio-Pananio (PE.S.Y. KRITIS), [2007] EBHT I-4557.
� C-231/03 Coname [2005] EBHT I-7287 16. és 17. bekezdés
� C-458/03 Parking Brixen [2005] EBHT I-8585 46. és 48. bekezdés.

C-264/03 Bizottság v Franciaország [2005] EBHT I-8831, 32. bekezdés.� C-264/03 Bizottság v Franciaország [2005] EBHT I-8831, 32. bekezdés.
� C-147/06 és C-507/03 Bizottság v Írország [2007] EBHT I-0000, 29. bekezdés.
� C-412/04 Bizottság v Olaszország [2008] EBHT I-0000, paragraph 65.
� C-148/06, SECAP SpA and Santorso Soc. coop. arl

Kikötés
� Bizonyos határon átnyúló érdekek
◦ C-507/03 Bizottság v Írország [2007] EBHT I-0000, paragraph 29,
◦ C-412/04 Bizottság v Olaszország [2008] EBHT I-0000, paragraph 65.
◦ C-220/06, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de 

Correspondencia v Administración General del Estado, [2007] EBHT I-12175.



� Követelmények
◦ A mőszaki leírás meghatározása az európai szabványokat a 

nemzeti gyakorlatba átültetı nemzeti szabványokra történı 
utalással
◦ A mőszaki leírásra történı utalás az általános vagy 

szerzıdéses dokumentumokban
◦ Az Európai Unió Kiadóhivatalának értesítése a ◦ Az Európai Unió Kiadóhivatalának értesítése a 

közbeszerzési eljárás eredményérıl
� C-507/03 Bizottság v Írország, (An Post) [2007] EBHT I-9777.
� C-231/03 Coname [2005] EBHT I-7287 17. bekezdés

Kikötés
� Bizonyos határon átnyúló érdekek esetében
� Ebben az esetben az átláthatóságra és megkülönböztetés-

mentességre vonatkozó uniós alapelveket alkalmazni kell



� A szolgáltatásnyújtásért juttatott ellenszolgáltatás a hasznosítási jog vagy e jog 
átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt

� A koncesszor viseli a szóban forgó szolgáltatások nyújtásával járó kockázatot
◦ C-231/03, Consorzio Aziende Metano (Coname). v. Comune di Cingia de' Botti [2005] EBHT 

I-7287.
◦ C-382/05 Bizottság v Olaszország [2007] EBHT I-6657, 34. bekezdés
◦ C-437/07 Bizottság v Olaszország [2008] EBHT I-0000, 29. bekezdés
◦ C-206/08 WAZV Gotha v. Eurawasser Aufbereitungs [2009] EBHT I-8377.

� A koncessziós szolgáltatások nem tartoznak a közbeszerzési irányelvek hatálya alá� A koncessziós szolgáltatások nem tartoznak a közbeszerzési irányelvek hatálya alá
◦ C-324/98 Telaustria and Telefonadress [2000] EBHT I-10745.

Kikötés
� A Szerzıdés alapelvei általánosságban véve - különös tekintettel a nemzeti alapon 

történı megkülönböztetés tilalmáról és az átláthatóságról szóló alapelvre -
alkalmazandók

Követelmények
� bizonyos mértékő verseny érvényesülése az ilyen típusú szerzıdések odaítélése során
� a közbeszerzési eljárás jogorvoslata



� A versenypárbeszéd célja, hogy egyszerőbbé 
váljon a komplex közbeszerzések odaítélése 

� Köz- és magánszféra együttmőködése (PPP)
� Transzeurópai Hálózatok (TEN)



� A versenypárbeszéd kivételes természeteA versenypárbeszéd kivételes természeteA versenypárbeszéd kivételes természeteA versenypárbeszéd kivételes természete
� A többi közbeszerzési eljárással alkotott hierarchiaA többi közbeszerzési eljárással alkotott hierarchiaA többi közbeszerzési eljárással alkotott hierarchiaA többi közbeszerzési eljárással alkotott hierarchia
� Az ajánlatkérı mérlegelési lehetısége a versenypárbeszéd Az ajánlatkérı mérlegelési lehetısége a versenypárbeszéd Az ajánlatkérı mérlegelési lehetısége a versenypárbeszéd Az ajánlatkérı mérlegelési lehetısége a versenypárbeszéd 

kezdeményezése kapcsánkezdeményezése kapcsánkezdeményezése kapcsánkezdeményezése kapcsán
� A versenypárbeszéd belsı struktúrája A versenypárbeszéd belsı struktúrája A versenypárbeszéd belsı struktúrája A versenypárbeszéd belsı struktúrája 
� Elıre látható, hogy magasak részvételi költségekElıre látható, hogy magasak részvételi költségekElıre látható, hogy magasak részvételi költségekElıre látható, hogy magasak részvételi költségek
� A verseny mértéke (nagy a valószínősége az ajánlattételt A verseny mértéke (nagy a valószínősége az ajánlattételt A verseny mértéke (nagy a valószínősége az ajánlattételt A verseny mértéke (nagy a valószínősége az ajánlattételt 

követı tárgyalásoknak)követı tárgyalásoknak)követı tárgyalásoknak)követı tárgyalásoknak)
� A verseny mértéke (nagy a valószínősége az ajánlattételt A verseny mértéke (nagy a valószínősége az ajánlattételt A verseny mértéke (nagy a valószínősége az ajánlattételt A verseny mértéke (nagy a valószínősége az ajánlattételt 

követı tárgyalásoknak)követı tárgyalásoknak)követı tárgyalásoknak)követı tárgyalásoknak)
� Az "értéket a pénzért" elv érvényesülésének mértéke (a Az "értéket a pénzért" elv érvényesülésének mértéke (a Az "értéket a pénzért" elv érvényesülésének mértéke (a Az "értéket a pénzért" elv érvényesülésének mértéke (a 

versenypárbeszéd számos esetben kevésbé rugalmas, mint a versenypárbeszéd számos esetben kevésbé rugalmas, mint a versenypárbeszéd számos esetben kevésbé rugalmas, mint a versenypárbeszéd számos esetben kevésbé rugalmas, mint a 
tárgyalásos eljárások)tárgyalásos eljárások)tárgyalásos eljárások)tárgyalásos eljárások)



Teljes mértékő harmonizáció: a belsı ellenség

A porózusság orvoslása: 
az átláthatóság elve

A közbeszerzési irányelvek átdolgozása
◦ Egyszerősítés
◦ Modernizáció
◦ Kapcsolódás az Európa 2020 stratégiához


